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 الشعور ابلوحدة النفسية لدى عينة من األشخاص املسنني

 -دراسة مقارنة-

 أ. د. عنو عزيزة        غسلي ميينة أ.                                                                                       

  ghesli@live.fr      2   جامعة اجلزائر 

 2018-12-14تاريخ القبول:                   2018-11-11تاريخ االرسال:

 :امللخص

 هذه الدراسة إىل الكشف عن مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى عينة من املسنني املقيمني بدور األشخاص املسنني هدفت

مقياس الشعور واالعتماد على  التحليلي الباحثة على املنهج الوصفي اعتمدتالغرض  أسرهم، ولتحقيق هذامع  واملسنني املقيمني

 .ووهرانبوالييت سيدي بلعباس  امسن (80)، ومتثلت العينة يفابلوحدة النفسية لعبد الرقيب البحريي

ن و املسن ألشخاصا الدراسة، أن ، أظهرت(SPSSاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )ومعاجلتها ابستعمال وبعد مجع البياانت 

صاحل ذات داللة إحصائية يف الشعور ابلوحدة النفسية ل افروق وأنه هناكابلوحدة النفسية  رالشعو  منمستوى متوسط يعانون من 

 املسنني املقيمني بدار األشخاص املسنني.

  دار األشخاص املسنني. املسنني،: الشعور ابلوحدة النفسية، األشخاص الكلمات املفتاحية

Le résumé 

      Cette étude s'interroge sur le sentiment de la solitude psychologique chez les personnes 

âgées résidentes au foyer des personnes âgées et les personnes âgées qui vivent avec leurs 

familles. 

     Pour atteindre cet objectif, la chercheuse s'est appuyée sur la méthode descriptive analytique, 

en utilisant l'échelle de la solitude psychologique élaborée par Abd El Rakib Bahiri, appliquée 

sur (80)  individus, et après l'analyse des données avec le SPSS les résultats ont montré que les 

personnes âgées souffrent de la solitude à moyen niveau, où il existe une différence significative 

entre les deux catégories pour les personnes âgées qui résident au foyer des personnes âgées. 
Mots clés : la solitude psychologique, personnes âgées, foyer des personnes âgées.  
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 :املقدمة

 لتاليةاضرورة حتمية مير عربها اإلنسان و صوال إىل املرحلة إال من مرحلة إىل أخرى يف احلياة البشرية ما هي  االنتقالإن 

أوضح  و  الفروق الفردية و اليت تكون أوسع ابختالففيها كل فرد مع اآلخر  يشرتك من العمر ، و من املؤكد أن آخر مرحلةمن منوه

مبشاكلها فردة فالشيخوخة مرحلة عمرية متميزة خبصائصها ومت يف املكوانت الشخصية يف املرحلة املتأخرة من دورة احلياة لكبار السن،

هر هبا معاانة املسنني بدنيا وأسراي واجتماعيا وتتدىن فيها قدراهتم األساسية، إذ ال تعترب فقط جمرد عملية بيولوجية حبتة تظ تتشعب

ها اإلنسان مستهدفا ألن نفسية، يكون في اجتماعيةرها يف التغريات اجلسمية و الفسيولوجية اليت تطرا على الفرد و إمنا هي ظاهرة آاث

يواجه بعض املشكالت والصعوابت أو االزمات اليت تستلزم مواجهة و تكيفا فعاال حىت ال يقع فريسة للعديد من األمراض واليت 

 ابة نقطة البداية هلا .تعد الوحدة النفسية مبث

يث يقاسي الفرد ح البشرية،النفس  وشاقة ومريرة علىالشعور ابلوحدة النفسية تعد يف حد ذاهتا خربة أليمة  أن خربةكما 

بل األسري، احلب والتق ابنعدامجراء هذا الشعور البغيض والتعس من فقدان احلب والتقبل األسري، وكذلك الشعور  ويعاين من

 قبل احمليطني  والصداقة واالهتمام منالود  ابنعدام الشعوروكذلك 

(   19: 2012( نقال عن )خدجية محو على،1982( وتراسي )2002وقد توصلت بعض الدراسات كدراسة غامن )

ور هملساندة والرعاية النفسية االجتماعية للمسنني سواء يف  املؤسسات املتخصصة أو داخل أسرهم ،تساهم يف ظاإىل أن حرمان 

عدة مشكالت، فبعد أن كانت االسرة قدميا )األسرة املمتدة( تضم  األجداد والعمات واخلاالت أصبحت األسرة احلديثة )األسرة 

النووية( ال تضم سوى الزوجني واألبناء، مما قد يؤدي إىل فقدان املسن مكانته وخياراته كما قد جيعله يعيش عزلة ونقص يف عالقاته 

 ة.ابلرغم ما يقدم هلم من خدما و أنشطة خمتلف االكتئابعدم الرضا عن احلياة و الشعور ابلوحدة النفسية و  و كذلك االجتماعية

 الدراسة: إشكالية-1

إن وجود الشخص املسن يف االسرة أمر هام حيتاج للكثري من الوعي واملسؤولية ممن هم قائمني حوله ذلك خلصوصية هذه       

املصاحبة للمسن  اعيةاالجتم، و نتيجة للتغريات البيولوجية والنفسية و احتياجاتاملرحلة النمائية من عمر اإلنسان وما تتطلبه من 

 و النمو السليب أي تدهور القوى لديه من ضعف على مستوى اجلسد ،ترك العمل، الرتاجع املادي،واليت تسري على األغلب حن
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 ،ياة اجلديد السائدواالبناء نتيجة لنمط احل ابتعادفقدان شريك احلياة و  احتمالية من أصدقاء و مقربني، االجتماعيعن احمليط  االبتعاد

 ساس ابلضياع و الإلستقرار .هذه التغريات كفيلة بوضع املسن يف دوامة من اإلح

زة             لدى املسنني يف قطاع غ االجتماعية( بدراسة هدفت إىل حتديد املشاكل النفسية و 2010إذ قام كل من ) أبو ركاب و قوقة، 

موعة ( مسنا ومسنة ، طبقت عليهم جم1138و عالقتها ببعض املتغريات مستخدما املنهج الوصفي التحليلي على عينة قوامها )

جودة  تباراخالوحدة النفسية، و  واختبار، االجتماعيالدعم  واختبارنفسية،  اضطراابتيقيس عدة  SCLاختبارمن األدوات أمهها 

،    االنفعالية( يعانون من احلساسية %16.3( يعانون من اخلوف، و ) %16.6احلياة، فأسفرت الدراسة عن عدة نتائج أمهها ) 

( منهم يعانون % 19.3( ترتدى نوعية احلياة لديهم ، و تبني أن )%18.2مشاعر العداوة ، و أن )(يعانون من %15.8و أن )

 الوحدة النفسية  و هي  بذلك حتتل أكرب نسبة .

يف أراء  اختالفد املسن، أين جن واجلسدية لدى واالضطراابت النفسيةفالشعور ابلوحدة النفسية يتسبب يف الكثري من األمراض 
 ؟هو الفرد نفسه أم البيئة أم كالمها لالنفسية، هاملسؤول عن الشعور ابلوحدة  الباحثني حول

 إىل:يرى أن الشعور ابلوحدة النفسية ميكن أن نعزوه  (1994فنجد )وايس ،

 .االجتماعيةاملواقف  - 

، واالنطوائية ثل اخلجلمة الفروق الفردية أو ما يعرف مبجموعة اخلصائص الشخصية اليت تساعد على شعور الفرد ابلوحدة النفسي -
يرى  (. ويف حني35منال، : حداوسنقال عن ) (190: 1994، حسن)األفراد فردية لدى  اختالفاتوجود  والعصابية مع

 :نفسية واملتمثلة يففلكل فرد ثالث حاجات  ابالنتماء،الوحدة النفسية هي نتيجة للحاجة للشعور  ( أن1997)روي،

 .الوجدانيةواملشاركة احلاجة للحب  -

 .واألحاسيس املختلفةاحلاجة إىل وجود طرف آخر يتفهم املشاعر  -

 إليه. ابالحتياجاحلاجة لوجود من يشعر املرء  -

 الجتماعيةاهذا الشعور ابلوحدة كنتيجة لنقص املهارات  ينشأ دابلفراغ، وقعدم إشباع هذه احلاجات الثالث يشعر الفرد  ويف حال
 للتواصل مع اآلخرين.

" أن هناك منوذجا يتكون من أربعة عناصر أساسية للشعور  Rokach عن عناصر الشعور ابلوحدة النفسية فرتى" روكاتش أما
 :وهيابلوحدة النفسية 
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قدر  واحلط من ،وهويتهعن نفسه  الفرد ب، واغرتانعن اآلخريالداخلي، واالنفصال الفرد ابلفراغ  شعور ولذات: وهااغرتاب -1
 الذات.

 االنتماء، ونقص يفبعدم  وشعور الفرد، واجتماعيا ،اانفعاليا، وجغرافييف كون الفرد وحيدا  ذلك لشخصية: ويتمث-لبني ا العزلة– 2
 .واهلجر ر ابإلمهالوالشعو  االجتماعي لالغرتاب وإدراك الفردالعالقات ذات املعىن لديه حيث يتكون العنصر األخري من غياب املودة 

الدفاع، واالرتباك، لى ع وسرعة احلساسية، وفقدان القدرةللفرد  والثوران االنفعايلاهلياج الداخلي وتتمثل يف  وصراع عنيف:أمل - 3

 ابلوحدة النفسية.الذين يشعرون يستهدف هلم األفراد  واالضطراب، والالمباالة الذي

املتضمنة و اخلربة املعاشة للشعور ابلوحدة النفسية  واملعاانة منيكون ذلك نتاج مزيد من األمل  الضاغطة:األفعال املوجهة  ردود- 4

 .((Rokach,1988,541-542النفسية ابلوحدة  الذين يشعرونيعايشه األفراد  واألمل الذي لالضطراب،

 وهي:" فقد وضع ثالثة أبعاد أساسية خلربة الشعور ابلوحدة النفسية  Weiss" أما ويس

، يالتأييد االجتماعوإىل  مقربني،حيث حيتاج الفرد دوما إىل الصداقة احلميمية من أشخاص  العاطفة:األول املتمثل يف  البعد- 1

 ين.األفراد الشعور ابلعاطفة من قبل اآلخر  وعندما يفقدابلوحدة النفسية نتيجة عدم إشباع تلك احلاجات  ويتولد الشعور

عند التوقع  فسيالن طاملرتفع، والضغشعور الفرد ابلقلق  وواإلحباط(: وهالثاين املتمثل يف فقدان األمل أو )اليأس  البعد- 2

 ال تتحقق مما يولد الشعور ابلوحدة النفسية الحتياجات

 شعور الفرد ابلوحدة النفسية يقف حائال أمام تكوين الصداقات مع أن ياالجتماعية: وهاملظاهر  واملتمثل يفالثالث  البعد- 3

 (.40-39: 2013)حداوس منال، .ابالكتئاباآلخرين مما يولد الشعور 

ولعل وجود هذا املسن يف أسرة ترعاه قد خيفف من حدة الشعور ابلوحدة النفسية ملا هلا من دور كبري يف إرساء االمان يف نفسيته 

 االكتئاب( ان هناك عالقة بني 2003( و هنري )1985بعكس املسن الذي ليس لديه اسرة، كما اثبتت دراسة سلوى عبد الباقي)

هم و الوحدة النفسية وتوصلت ان كبار املسنني الذين يعيشون مع أفراد أسر  االجتماعيبعض املتغريات كالعزلة و القلق و الدعم  و

( أمهية األسرة يف حياة املسن اليت أوضح خالهلا أن زايدة 1990أقل  عرضة للشعور ابلوحدة النفسية ، كما أكدت دراسة كراوس )

املسن يف الوقوع يف مشكالت الشعور ابلوحدة  استهدافابلزوجة و االبناء و األصدقاء يقلل من  ةاالتصاالت االجتماعيعدد 
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نقال خدجية محو  (krause et all ,1990,krause 1986النفسية بل و يقلل من فرص تعرضه للدخول يف الرعاية التمريضية 

 ( 2012على،

ن ال يشعرون مهية يف حياة الشي  مما جيعله ال يفقد الرغبة يف احلياة، فهناك كثريو فإن االهتمام والشعور ابلنفع واألمان له دور ابلغ األ

بصعوبة مرحلة الشيخوخة لتوافر الرعاية واالحرتام والتقدير من طرف احمليطني هبم، يف حني يعانون آخرون من املتاعب النفسية 

لعناية والنفع راغ حياهتم االجتماعية والعاطفية من قلة اوضعف يف تقدير لذات مما يؤثر على املستوى النفسي والعقلي بسبب ف

 (.1994)عباس حممود عوض، 

ومن هذا املنطلق أتيت الدراسة احلالية لتتناول مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى املسنني بشكل عام حماولة بذلك معرفة 

 دة النفسية لدي املقيمني بدور األشخاص املسننيإذا ما كانت فيه هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الشعور ابلوح

 طرحنا ما يلي: أسرهم، فلذلك واملقيمني مع

 املسنني؟ لدىما مستوى الشعور ابلوحدة النفسية   -

املقيمني و هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى عينة املسنني املقيمني بدور األشخاص املسنني   -

 أسرهم؟ مع

 الدراسة: فرضيات- 2

 يلي:الباحثة ما  افرتضتوعلى ضوء التساؤالت 

 .ةمرتفع بدرجةاملسن ابلوحدة النفسية  يشعر -

 املقيمني معو توجد فروق دالة إحصائيا يف مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى عينة املسنني املقيمني بدور األشخاص املسنني   -

 أسرهم.
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 الدراسة: أمهية– 3

يف طرح  فيدوهذا يتعد الدراسة هامة كوهنا جادة للوقوف على مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى املسن،  النظرية:األمهية  -

 .واجلسديةتوصيات تساعد يف التخفيف من املشاكل النامجة عن هذا الشعور املتعلقة ابلصحة النفسية 

 ظاهرة ختلي األبناء عن األولياء يف هذا الزمن. انتشارلفئة املسنني مع  واالرتفاع املستمرمشكلة التقدم يف السن  -

ة يتيح هلم فرص حيث أن دراسة الشعور ابلوحدة النفسي االجتماعية،قد تفيد نتائج الدراسة احلالية املؤسسات  التطبيقية: األمهية -

 وعالجية.طرح برامج إرشادية 

واليت  الفئة من اجملتمع ذهواألسرة واملتكفلني هبكري يف برامج حتسيسية موجهة للمسنني قد تتيح نتائج الدراسة احلالية فرص التف -

هو متعامل  لماواحرتامه مثاحملافظة على مكانة الشخص املسن  إمكانياهتم وكذا هبدفمراعاة  وفعالني معشأهنا إبقائهم نشطني  من

 عالية.الشخص املسن ذو مكانة  واألرايف أين جندبه يف القرى 

 الدراسة: أهداف- 4

 سرهم.أ واملقيمني معحتديد مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى عينة املسنني املقيمني بدور األشخاص املسنني  -

 أسرهم.  املقيمني معو التعرف على الفروق يف مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى عينة املسنني املقيمني بدور األشخاص املسنني  -

 الدراسة:طلحات مبص التعريف- 5

 النفسية:  الوحدة-أ 

لنفسي إىل ا وموضوعات جماله وبني األشخاص(، على أهنا شعور الفرد بفجوة نفسية تباعد بينه 1979يعرفها إبراهيم قشقوش )
 (8: 1998،)الدسوقيجانب اآلخرين  والتواد منالتقبل  ابفتقاددرجة يشعر معها 

البالغني من  املسننيضم وتتسمى ابلشيخوخة املبكرة  فئتني، األوىلإىل   املسننيالباحثنيقسم فريق من املسنني:  األشخاص-ب 
حسين )الشخص  اةوتنتهي بوفابلسبعني عاما  واليت تبدأ ةمرحلة الشيخوخ عاما، والثانية ختصالعمر ستني عاما حىت سبعني 

 (.19 ص، 2011اجلندي،
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املرحلة  هي هذهوتنتبينهما إذ أن املسن عند مجيع أصحاب هذه التعاريف هو من جاوز الستني من عمره  اختالفال  ويف احلقيقة
 بوفاته.

ا بني الستني إىل " أعمار أميت م وسلم:يعرب عنها احلديث النبوي الشريف الذي يقول فيها الرسول صلى هللا عليه  وهذه احلقيقة
 .(20، ص 2011دي، اجلن )حسنجياوز ذلك  وأقلهم منالسبعني، 

( أن دار رعاية املسنني هي تلك املؤسسات اليت أنشئت بقصد 2000)رشاد عبد اللطيف ، يذكر املسنني:األشخاص  دار-ج 
اليت عجزت  هة املشكالتومواج والنفسي للمسنني االجتماعي االستقراراجملتمع لتحقيق أهداف معينة أبرزها توفري  وعمد وتدبري يف

 .وإنساين منظم وأبسلوب علميأسرهم عن توفريها   

 دونوال جياملكان الذي يلحق به املسنون الذين تعوزهم القدرة على خدمة أنفسهم  ( أهنا2004وآخرون ،ماهر أبو املعاطي ويرى )
ن الربامج الصحية    تقدمي جمموعة ماملؤسسة إىل حتقيق أهداف من خالل  وتسعى هذه والعناية هبم،بني ذويهم من يستطيع رعايتهم 

 املسنني. والنفسية واالجتماعية واملهنية هلؤالء

 :ةحدود الدراس- 6

مني معظم العينة عن املقي ووهران أماإجراء الدراسة احلالية بدار األشخاص املسنني بوالييت سيدي بلعباس  : متةاحلدود املكاني-أ 
 الساحات، ،(من والية سيدي بلعباس على مستوى العديد من األماكن اليت كنا قد الحظنا جتمعهم فيها كاملركز الربيدي )املتقاعدين

 صندوق التقاعد.

 .2014أجريت الدراسة يف سنة  :ةاحلدود الزمني-ب 

 امليدانية:الدراسة  إجراءات- 7

 االستطالعية:الدراسة  1- 7

 الدراسة: منهج-أ

لي يساعد على فاملنهج التحلي البحث،يعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي الذي: " وصف طبيعة الظاهرة موضع       
ث يف احلصول يضاف إىل ذلك أنه يساعد الباح الظواهر،يفسر العالقات بني  والنفسية واالجتماعية، كماتفسري الظواهر الرتبوية 

جلمع  الوصفية أكثر من مشروع وتعد األحباث الواقع،إىل حقائق  استناداعلى أكرب قدر ممكن من املعلومات حول هذه الظواهر 
 . (2002،وملكاويعودة )الظواهر  وحتلل وتقيس وتقيم وتفسر هذهمعلومات فهي تصف 
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 الدراسة: أداة-ب 

( و هو يف 1985على مقياس عبد الرقيب البحريي ) االعتمادمت  الدراسة،لقياس مستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى عينة      
، كأداة سيكومرتية سهلة التطبيق يف األحباث التجريبية لقياس الشعور ابلوحدة  Russell (1996)راسل  األصل من إعداد 

 .UCLAلوس أجنلس للشعور ابلوحدة  -الثالثة املنقحة ملقياس كاليفورنياالنفسية، و هذا املقياس هو النسخة 

(، 1998الدسوقي ) جمدي(، 1988البيئة العربية كل من حممد حمروي النمساوي، علي السيد خضر، ) وتفنينه علىبرتمجته  وقد قام
وتقنينه هذا املقياس  ل( بنق1985(، فقد قام عبد الرقيب البحريي )1988قشقوش ) م(، ابراهي1985عبد الرقيب البحريي )

 املقياس ليطبق بطريقة فردية أو مجاعية كما ميكن للفرد أن يقوم بتطبيقه بنفسه على نفسه. وقد صممالبيئة املصرية،  على

( أمام اخلاانت األربع    xاملفحوص إبعطاء عالمة ) هوجييب علي( بندا تقيس إحساس الفرد ابلوحدة النفسية، 20يتكون املقياس من )
 أو هي: أبدا، اندرا، أحياان، دائما تبعا لدرجة إحساسه ابلوحدة النفسية.

 املقياس: تصحيح-ب 

( أما البنود 18، 17، 14، 13، 12، 11، 8، 7، 4، 3، 2( لإلجابة اليت حتمل أرقام )4، 3، 2، 1مت ختصص التقديرات )
 ( فيتم تصحيحها يف االجتاه العكسي للتقديرات السابقة.20، 19، 16، 15، 10، 9، 6، 5، 1) امحتمل أرقاليت 

الدرجة الكلية على  وابلتايل ترتاوحاجلربي يف حساب الدرجة العكسية اليت حيصل عليها املفحوص على املقياس  ويستخدم اجلمع
، ص 2002. )حنان خوج، والعكس صحيحتشري إىل شعور شديد ابلوحدة النفسية  والدرجة املرتفعةدرجة(  80، 20املقياس )

62-65) 

 االستطالعية:الدراسة  عينة-ج 

 ة يف:واملتمثلالعينة  الختيارثى أين حددان بعض املعايري أن( 10( ذكر و )20مسن، منهم ) 30 االستطالعيةمشلت عينة الدراسة 

 اللفظي.يكون مستوى الفهم لديهم جيد مبعىن لديهم القدرة على التواصل  أن-1

 .وما فوقسنة 60يكون عمر الفرد  أن- 2

 يكون أفراد عينة البحث على صحة جيدة )السمع، لنظر...( أن-3

ف الباحثة " خدجية من طر  وثبات املقياس،مت إعادة تقنني املقياس ابلرغم من صدق  دلق القياس:السيكومرتية ألداة  اخلصائص-د 

 .وثبات املقياس( يف حساب صدق 1985طريقة عبد الرقيب البحريي ) " أمامحو علي
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احملتوى حيث اتسم ابلصدق الظاهري  وهي صدق( ثالثة طرق أساسية حلساب الصدق 1985استخدم البحريي ) الصدق: -

صدق  ات تقيس اجلوانب املختلفة للوحدة، كما استخدم طريقةفعباراته تتطلب تقديرات الذات الواضحة عن الوحدة كما أن العبار 

املشتق من  ابلوحدة كمقياس االكتئاب وهلا عالقةثبت صدقها  ومقاييس أخرىاالرتباط بني هذا املقياس  وحبساب معامالتاحملك 

ة العينة األكرب االرتباط خاص ايزنك" للشخصية وقد أشارت النتائج إىل ارتفاع معامالت"ومقياس مقياس الشخصية املتعدد األوجه 

عاملي )مها النتائج إىل أن االختبار يتسم ابلصدق ال وقد أشارتدقة هي طريقة الصدق العاملي  وهي األكثرسنا. أما الطريقة الثالثة 

 (.132الرببري، ب. ت، ص

 18 – 16فردا وتراوحت أعمارهم بني  101( دراسته االستطالعية على عينة 1985أجرى عبد الرقيب البحريي ) الثبات: -

بعد شهر واحد من التطبيق األول، و قد أشارت  االختبارسنة فأكثر، و قد استخدم طريقة  23و من  22 -19سنة و من سن 

ابلنسبة  0.52ابلنسبة للعينة األوىل و  0.71الث فكان معامل االرتباط ابلنسبة للعينات الث اإلخبارمعامالت االرتباط إىل ثبات 

( كما استخدم عبد الرقيب البحريي طريقة  0.01ابلنسبة للعينة الثالثة و كلها دالة عند مستوى الداللة ) 0.62للعينة الثانية  و 

د أشارت النتائج إىل معامل الثبات لدى العينات لبنود االختبار حلساب معامل الثبات كذلك و ق Spalit-halfالتجزئة النصفية 

 (.0.01الثالثة مرتفعة و مجيعها دالة عند مستوى )

كما استخدم طريقة اثلثة حلساب ثبات االختبار عن طريق االتساق الداخلي حبساب معامل ألفا من معادلة كرونباخ على عينة من 

 (131مها الرببري، ب. ت، ص)الداللة. ( عند مستوى 0.74ا )ألف وبلغ معامل( طالبا 241املراحل اجلامعية قوامها )

 إجراءات تقنني املقياس:

ني اجلوانب ب ومعامالت االرتباطالداخلي  وحساب االتساقمت حساب صدق املقياس ابستخدام صدق احملتوى  املقياس: صدق-1

 إىل وجود صدق عاملي ملقياس الوحدة النفسية. وأشارت النتائجاألساسية اليت تقيسها الفقرات، 

 احملكمني: صدق-1-1

حيث مت تعديل بعض الفقرات  أراءهم( أساتذة متخصصني يف علم النفس إلبداء 05مت عرض املقياس يف صورته األولية على )

 .وإعادة صياغتها
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والدرجة عي " للدرجات اخلام بني كل بند فر حساب معامل ارتباط "بيوسون مت: الداخليالبنود ابستخدام االتساق  حتليل 1-2

الداللة اإلحصائية املقابلة لدرجات احلرية لدى أفراد تلك العينة، هبدف التعرف على مدى  واستخراج مستوايتللمقياس،  الكلية

 اإلحصائية. ومستوى الداللة االرتباط( معامالت 01رقم ) ويوضح اجلدول االتساق الداخلي للمقياس.

 .والدرجة الكليةمعامالت االرتباط بني كل بند من بنود املقياس  (:01جدول رقم )

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم البند مستوى الداللة  معامل االرتباط رقم البند
1 *0,63 0,01 11 *0,61 0,01 
2 *0,54 0,01 12 *0,54 0,01 
3 *0,73 0,01 13 *0,64 0,01 
4 *0,55 0,01 14 *0,68 0,01 
5 *0,84 0,01 15 *0,71 0,01 
6 *0,66 0,01 16 *0.97 0,01 
7 *0,75 0,01 17 *0,50 0,01 
8 *0,89 0,01 18 *0,69 0,01 
9 *0,60 0,01 19 *0,53 0,01 
10 *0,67 0,01 20 *0,67 0,01 

لبنود مقياس الشعور ابلوحدة النفسية تراوحت ما بني  االرتباطمجيع معامالت  أن ( إىل01املوضحة ابجلدول رقم ) القيمتشري 

 .االختبارتطمئن على صدق  وابلتايل هيوجتانسها  اتساقهادالة على صدق  ( وهي كلها0.50-0.97)

 الثبات:- 2

عامل م مت حساباالستطالعية، و املقياس على العينة  النصفية، وقد طبقطريقة التجزئة  استخدامثبات املقياس مت  وللتأكد من

برون،  دلة سبريمانمبعا االرتباطمت إعادة تصحيح معامل  ذلك دالزوجية، وبع البنودودرجات بني درجات البنود الفرعية  االرتباط

عند  وهي دالة( 0.98الثبات بعد التعديل ) وأن معامل( 0.97معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية قبل التعديل ) فكانت

 .احلاليةيف الدراسة  استخدامهأن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة على  ، وهذا يؤكد01%
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 االساسية:الدراسة  2- 7

األشخاص املسنني لوالية سيدي بلعباس  مقيم بداري( مسن 40) مسن، منهم 80عينة الدراسة  مشلت ومواصفاهتا:عينة الدراسة 

( مسن مقيم مع األسرة، كان معظمهم من والية سيدي بلعباس على مستوى العديد من األماكن اليت كنا قد الحظنا 40و) ووهران،

 الرتدد على مصاحل صندوق التقاعد. الساحات، (،جتمعهم فيها كاملركز الربيدي )املتقاعدين

املعيارية  الحنرافاتاحساب املتوسطات احلسابية و  ة يفاملتمثلاألساليب اإلحصائية  استخداممت  :املستخدمةاألساليب اإلحصائية 
 .  T-test"ت" للفروق اختبارو 

 ومناقشتها:النتائج  عرض- 8

 وحتليل النتائج:عرض  1- 8

 ابلوحدة النفسية: نتائج مستوى الشعور عرض 8-1-1

 املتحصل عليه من درجات الشعور ابلوحدة النفسية: واالحنراف املعياري( يبني املتوسط احلسايب 02جدول رقم )

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اجملموع
80 41.65 09.41 

هذا ما  (09.41يف حني بلغت قيمة االحنراف املعياري ) (41.65)يتبني من اجلدول أعاله أن قيمة املتوسط احلسايب قدرت ب 

 مع أسرهم يعانون من الشعور ابلوحدة النفسية. املسنني أويعين أن كافة املسنني سواء كانوا مقيمني بدار األشخاص 

خاص اليت تنص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املسنني املقيمني بدار االش الفرضية وحتليل نتائجعرض  2- 1- 8

 أسرهم. واملقيمني معاملسنني 

 سرهم.أ واملقيمني مع: نتائج الداللة اإلحصائية للفروق بني املسنني املقيمني بدار االشخاص املسنني (03)جدول رقم 

 البياانت اإلحصائية         
 املسنني

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة  ف
 احلرية

قيمة  قيمة ت
 الداللة

مستوى 
 الداللة

املقيمني بدار األشخاص 
 املسنني 

46.85 10.25  
1.11 

 
78 
 

 
4.91 

0.000 
 

 
0.05 

 08.58 36.45 املقيمني مع األسرة
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 46.85ـــب( أن هناك فروق بني املتوسطات احلسابية لدرجات الشعور ابلوحدة النفسية فقد قدر املتوسط 03يتضح من اجلدول رقم )

 لدى 08.56معياري  واحنراف 36.45لدى املسنني املقيمني بدار االشخاص املسنني مقارنة مبتوسط  10.25معياري  واحنراف

 .0.05يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أسرهم، ممااملسنني املقيمني مع 

 الدراسة: ومناقشة نتائجتفسري  2- 8

( ،خلصنا 03(  و اجلدول رقم )02لنتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم ) من خالل املعاجلة اإلحصائية و بعد عرض و حتليل ا

( بعنوان  2017 ) و تتفق هذه النتيجة مع دراسة  رميا سعدي ،من الشعور ابلوحدة النفسية مبستوى متوسطيعانون املسنون  إىل أن

ذا الشعور تبعا و إىل التعرف على الفروق يف ه االجتماعيةمستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى املسنني املقيمني يف دور الرعاية 

إانث   20ذكور  و  12مسن  32يف مدينيت الالذقية و طرطوس  على عينة بلغت  االجتماعيةالعمر و احلالة  ملتغريات النوع ،

معياري قدر  رافابحنو  34.44واليت أسفرت عن وجود مستوى متوسط من الشعور ابلوحدة لدى أفراد العينة مبتوسط بلغ 

كذا و عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني الذكور و اإلانث و كذا ابلنسبة ملتغري العمر ابإلضافة لوجود فروق دالة إحصائيا   11.79بـ

 .االجتماعيةيف مستوى الشعور ابلوحدة النفسية تبعا ملتغري احلالة 

أقل، وعالقاهتم  اعيةاالجتمشبكاهتم  والوحدة كونرعاية إحساس العزلة دور ال املسن يفإذ ترى رميا سعدى أبنه من الطبيعي أن يعاين 

 (.365: 2017سعدي، رميا)عميقة وغري حمدودة إىل حد ما، أو رمبا تكون سطحية  االجتماعية

حيث أكدت أن املسنني يعانون من مستوى متوسط من الوحدة  Bekhet (2012)كما تتفق أيضا هذه النتائج مع دراسة 

ن احمليط م اجتماعيابملئة من املسنني يعانون خربة الشعور ابلوحدة و العزلة ، مما ال شك فيه أن أي أتثري  40النفسية ، و أن 

ة  واجلسدية تائجه على الصحة النفسياخلاصة ستنعكس ن االجتماعيةاخلاص ابملسن سواء من األسرة ام احمليط العام أم من العالقات 

خسارة شريك احلياة أو األصدقاء  ترك األبناء املنزل، ، فالتغري يف شكل االسرة و شكل احلياة عند املسنني كالتقاعد عن العمل،

معاانة من خربة ل،كل ذلك من شانه أن جيعل املسن  أكثر عرضة ل االجتماعيةإىل دور الرعاية  االنتقال الصحيحاملقربني ، و الوضع 

 الوحدة النفسية.

 وم و الشعور ابلوحدة النفسية النو  اضطراابت( بعنوان  113 ،2012)(  نقال عن  محو على 2006كما جاءت دراسة كردي)

 الجتماعيةالدى عينة من املسنات يف مدينة الطائف هدفت إىل التعرف على الفروق بني درجات املسنات بدور الرعاية  االكتئاب
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مقيمة  25لى عينة من الوصفي عو املسنات الاليت يسكن مع اسرهن يف مدينة الطائف ابلنسبة للمتغريات ذاهتا معتمدة على املنهج 

الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات املسنات املقيمات بدور  جنتائ، و كانت مسنة مقيمة مع االسرة 30و 

ملسنات املقيمات مع أسرهن على مقياس الشعور ابلوحدة النفسية لصاحل املسنات بدار الرعاية حيث و درجات ا االجتماعيةالرعاية 

 اهنن اكثر شعورا ابلوحدة النفسية

 بدور لدى عينة من املسنني املقيمني ابالكتئاببعالقة الشعور ابلوحدة النفسية  معنونه( 3 ،2012 :محو علي )خدجية ويف دراسة

( مسن مقسمة 12حالة معتمدة على املنهج العيادي لدراسة احلالة على عينة ) 12لـ ـ ةدراسة مقارن ذويهم، واملقيمني معالعجزة 

قيب النفسية لعبد الر الشعور ابلوحدة  ومطبقة ملقياستقيم مع األسرة  حاالت 06و حاالت تقيم بدار األشخاص املسنني، 06إىل 

فوجدت أبنه خيتلف شعور املسنني ابلوحدة النفسية حسب تواجدهم مع ذويهم  ائر،على فئة املسنني يف اجلز  وإعادة تقنينه البحريي

 الرعاية.أو داخل دور 

 ر هام يف بناءو و ترى الباحثتان يف الدراسة احلالية أبنه من الطبيعي أن املسن املقيم مع أفراد أسرة متوازنة يكون له مكانة ود

 عنصر مهم ابلنسبة هلا يف كافة جوانبها املادية و املعنوية ،هذا من شأنه رفع معنوايتهمهامه املوكلة إليه على أساس انه استمرار و 

مقارنة ابملسن املقيم بور العجزة مما جيعل الفرق قائم يف مستوى تقدير الذات للمسن لصاحل املقيم مع أسرته اليت من شأهنا ختفيض 

راسة مها القة الوحدة النفسية ببعض املتغريات لدى فئة املسنني كدإذ تناولت بعض الدراسات ع مستوى الشعور ابلوحدة النفسية،

( حيث تطرقت إىل دراسة الوحدة و عالقتها ببعض متغريات الشخصية و أظهرت أن هناك عالقة بني الوحدة 2002عبد الرؤوف )

 النفسية و بني كل من مفهوم الذات و صراع الدور و التوافق االسري للمسن.

 خالصة الدراسة

من خالل النتائج املتوصل إليها من وجود مستوى متوسط من الشعور ابلوحدة النفسية لدى عينة البحث املتمثلة يف فئة    

و كذا وجود فروق ذات داللة  إحصائية بني املسنني املقيمني بدور األشخاص املسنني و املقيمني مع أسرهم،  ،املسنني  بشكل عام

وب للمسن و توافقه يف  من التوازن املطل عايلملسن و ملا تلعبه االسرة من دور هام يف حتقيق قدر احمليط الذي يعيش فيه ا فباختالف

لرعاية املقدمة رغم توفري ا، كافة جوانب حياته ،يبقى املسن حباجة ماسة هلذا احلب الصادق النابع من األبناء و الزوجة و األحفاد

ح اليت حيصل بداخلها املسن على إشباع حاجاته النفسية واجلسدية حيث أن األسرة هي البيئة األص من تلك املؤسسات،
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املودة بني املسن و  فهي الوسط املالئم إلقامة جو من األلفة و التقدير، االحرتامو  االطمئنان، حيث يشعر فيها ابألمن و االجتماعيةو 

 وأفراد أسرته، و تنمو بينهم مشاعر احلب والرمحة والتعاون، فتقر كافة اجملتمعات اإلنسانية والشرائع الدينية والتشريعات لوضعية مبدى

ألن  ( أن دور الرعاية ليست املكان املثايل للمسن،215: 2012)عن محو على نقال (1990)أمهية األسرة للمسن يرى غندور 

 رة هي املكان الطبيعي للمسن  الذي حيتاج يف هذه املرحلة العمرية إىل املزيد من الرعاية و العطف وتقدمي اخلدمات له.األس

 :واالقرتاحاتالتوصيات 

املهنية  اهتبفئة املسنني املقيمني بدار األشخاص املسنني بسيدي بلعباس يف مسري  الباحثة احتكاكمن خالل : التوصيات أوال:
للعديد من املسنني املقيمني مع أسرهم سجلت الباحثة جمموعة من  ها املتعددةوكذا ملالحظت هاوالدراسة امليدانية ملوضوع حبث

 يلي: فيما والتوصيات تتلخصاملالحظات 

 من الشعور ابلوحدة النفسية لدى املسن. وعالجية للتخفيفصياغة برامج إرشادية ضرورة  - 

املدعومة  نظيماتوإجياد التمن خالل العمل على تدعيم املفاهيم الرتبوية  وحتقيق ذلكة ملواصلة دورها التقليدي دعم دور األسر  -

 حىت تتمكن األسرة من مواصلة دورها مع املسنني يف ضوء املتغريات املعاصرة.

 هبدف تقدمي السند سانينيصني النفكافة اجملاالت خاصة املخت  خاص املسنني بتوظيف املختصني يفبدور األش االهتمامضرورة  -

 حتقيق املرفقة النفسية هلم.للمسن و 

 .واحتياجاهتم وطاقاهتم تتالءمبدائل عمل ابلنسبة للمتقاعدين  وقدراته إلجيادمن خربات املسن  االستفادة -

ال عملية لدى املسن ذلك أن الدراسات تؤكد على أن إمه االضطراابتضرورة العمل على الكشف املبكر عن أعراض  -

 التشخيص املبكر هلذه األعراض يزيد من تعقيد الوضع العام للمسن.

 .االجتماعيةعالقاهتم  وتوسيع شبكةبينهم  وتشجيع الصداقاتخاصة ابملسن  نواديالعمل على إنشاء  -

كي يتمتعوا   حيةواالجتماعية والصابملسنني ورعايتهم والعمل على إشباع حاجياهتم النفسية  االهتمامان تعطى األسرة املزيد من   -

 للحياة.  وبنظرة تفاؤليةابلصحة النفسية 
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 تقرتح الباحثة إجراء دراسات فيما يلي:: تاثنيا: االقرتاحا

 .عالجي للشعور ابلوحدة النفسية إرشاديتصميم برانمج  -

 النفسية. املتغرياتوعالقتها بعديد مشكلة التقاعد   -

 :واملصادراملراجع 

 لدى املسنني يف قطاع غزة و عالقتها ببعض االجتماعيةبعض املشاكل النفسية و  ةدراس :( 2010إمساعيل أبو ركاب، )  -
 مجعية الوداد للتأهيل اجملتمعي. املتغريات ، فلسطني،

يف  جتماعيةاالمستوى الشعور ابلوحدة النفسية لدى املسنني املقيمني يف دور الرعاية  (:2017بكداش، ) رنيم رميا سعدي، -
(، العدد 39لد )، اجملوالعلوم اإلنسانيةسلسلة اآلداب  والدراسات العلمية،جامعة تشرين للبحوث  وطرطوس، جملةمدينيت الالذقية 

 . سوراي، دمشق(، 2)

لذات لدى ا ومستوى تقدير ياالجتماعالنفسي  وعالقته ابلتوافقالشعور ابلوحدة النفسية (: 2013)منال،  حداوس -
 .2جامعة اجلزائر  ،غري منشورة ، رسالة ماجسترياملراهق اجلانح

دى عينة الوالدية ل وأساليب املعاملة ابلوحدة النفسيةمن الشعور  وعالقته بكلاخلجل  (:2002)خوخ، حنان بنت أسعد  -
 رى.جامعة أم الق ،غري منشورة النمو، رسالة ماجستري يف علم النفس من طالبات املرحلة املتوسطة مبدينة مكة املكرمة

 ، دار النهضة العربية.1ط، ومعاقبتهم قانونيااجلنائية للمسنني  (: احلماية2001حسين اجلندي، ) -

املقيمني و لدى عينة من املسنني املقيمني بدور العجزة  ابالكتئابالشعور ابلوحدة النفسية  (: عالقة2012) خدجية محو على، -
 .، اجلزائر2جامعة اجلزائر ،غري منشورة ، رسالة ماجستري-حالة 12مقارنة لـ دراسة-ذويهم  مع

 األجنلو املصرية ، القاهرة، مكتبةالنفسيةالشعور ابلوحدة  سمقيا (:1998) الدسوقي جمدي حممد، -

 احلديث.املكتب اجلامعي  ،، اإلسكندريةمتكامل اجتماعيمدخل  يف بيتنا مسن، (:2000)اللطيف، رشاد أمحد عبد  -

ة ، دار املعرف، اإلسكندريةالطفولة، املراهقة، الشيخوخة إىل علم النفس النمو، (: املدخل1994)عوض، عباس حممود  - 
 اجلامعية.

، ن، األردوالعلوم اإلنسانية أساسيات البحث العلمي يف الرتبية (:2002)حسين،  ملكاوي، فتحي سليمان،أمحد  عودة، -
 .إربد، الريموك
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وزيع وتنشر  زحلوان، مرك، القاهرة، جامعة املمارسة العامة يف اخلدمة يف جمال رعاية املسنني (:2004)املعاطي، ماهر أبو  -
 اجلامعي. الكتاب

رسالة ماجستري يف  ،الوحدة النفسية و عالقتها ببعض املتغريات الشخصية لدى املسننيب،ت( :)الرؤوف، مها الرببري عبد  -
 اآلداب ،جامعة طانطا. كلية  علم النفس،

 األجنبية:املراجع ابللغة 

- Bakhet,A,;Zauszniewski.(2012). Mental health of elders in retirement 

communities:isloneliness a key factor?  Sciveres scienticedirect, Vol. 55,N.1,2012,212-234 

 - Rokach and Others,A.H. (1988). Loneliness and the Effects of Life Change, Ontario 

Correctionel Institute, 1988:541-542. 

 


